Agilityhelg
med Ina Himle

HELGKURS FÖR
INA HIMLE.
VAR?

Kinnaredshallen

N’ÄR?
26—27 JANUARI
HANDLING KLASS 2–3
Lördag: 9.00—12.30
SÖNDAG 8—11.30
Kostnad: 1600 kr (hel helg)
I priset ingår fika och en åhörarplats till dig för eftermiddagarna samt lördagskvällens grundkurs .

Jönköpings brukshundklubb bjuder in till en hel helg med den
norska agilitystjärnan Ina Himle som instruktör.
Ina är en ung tjej med ett brinnande intresse för agilityn. Hon har
14 års tävlingserfarenhet med olika typer av hundar. Idag tävlar
hon med Chi 2 år och Wii 4 år. Hon har konkurrerat internationellt i flera år nu och har fått med sig en hel del meriter längs
vägen. Senast vi såg henne sprang hon och Wii hem världsmästartiteln i Hopp på årets Agility VM i Kristianstad. Utöver det har
hon även på meritlistan en 8:e plats på European Open 2015, ett
antal lagmedaljer och mycket mycket mer.
Som instruktör strävar hon efter ett gott samarbete mellan hund
och förare. Fokus ligger på glädje, fart och grundfärdigheter.
Handlingskursen riktar sig till dig vars hund kan alla hinder och
tävlar eller ska debutera snart. Ina hjälper dig med hur just du och din
hund tar sig igenom banan på bästa sätt. Springgaranti utlovas!
Lördagskvällen riktar sig till dig som vill träna grunder med din hund.
Ina ger dig de bästa tipsen och visar olika grundövningar som ger din
hund de bästa förutsättningarna för en framtida agilitykarriär
(tighta svängar, maximerad fart ut från hinder, tunnelsug, komma till
handen, in och runt.) Hunden behöver inte kunna alla hinder men ska
ha förståelse för hopp och tunnlar. Kursen kommer ge dig inspiration till fortsatt träning hemma och passar även utmärkt att vara åhörare på.

HANDLING KLASS 1-2
Lördag: 13.30—16.30
Söndag: 12.30 - 16.00
Kostnad: 1600 kr (hel helg)
I priset ingår fika och en åhörarplats till dig för
förmiddagarna samt lördagskvällens grundkurs .

GRUNDKURS
Lördag: 17.00—19.00
Kostnad: 500 kr med hund

ÅHÖRARE
Hela helgen 800 kr.
Grundkurs 300 kr.

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och görs till
mailen agility@jbhk.se

